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 مما ًلي:من )أ( ، أو )ب( ، أو )جـ( ، أو )د( لكل أختر الاجابت الصحيحت 

ائيخين: 1-ض اضيت الخاليت التي حعبر عن كميخين فيًز  مظخعيىا بالعالكاث الٍس

        (Ek = 1/2  mv2)مسبع طسعخه . Xكخلت الجظم  X ( = ½ Aالكميت )

                                          (W  = F. d)ؤلاشاحت. X= اللىة ( Bالكميت )

  :  (ML2T-2) فإن صيغت ألابعاد

 فلط  (Aالكميت ) تعبر عن )أ(       

 فلط (Bالكميت )حعبر عن  )ب(

 (B)&  (Aكل من الكميخين )حعبر عن  )جـ(

 .ن الكميخينمال حعبر عن أي  )د(

 

،  "الفعل" فإذا علمت أن كىة شد الحصان للعسبت جمثل  .ًحاول حصان أن ٌسحب عسبت محملت باألخشاب  2-ض

 فأي من اللىي الخاليت ٌعخبر "زد فعل" للىة شد الحصان؟ 

  كىة احخكاك عجالث العسبت مع ألازض. )أ(       

 كىة شد العسبت للحصان. )ب(

 الهىاء للعسبت.كىة ملاومت  )جـ(

 كىة احخكاك أكدام الحصان مع ألازض. )د(

 

. إذا كان   10m/sبيىما كرفت الكسة بظسعت   20m/sكرف حجس وكسة مًعا إلى أعلى ، حيث كرف الحجس بظسعت  3-ض

 ، فما أكص ى ازجفاع ًصل إليه الحجس ؟  ) (Hأكص ى ازجفاع جصل إليه الكسة هى 

 الحجس والكسة( )مع إهمال ملاومت الهىاء لحسكت

 H ½ )أ(       

 H )ب(

 2H )جـ(

 4H )د(
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فىق ططح ألازض ،  (H)كسة حظلط طلىطا حسا من ازجفاع كدزه ًمثل الشكل  4-ض

)للىصىل إلى مىخصف اإلاظافت   2sبحيث اطخغسكت 
 

 
 H)  ما الصمن الالشم لخلطع .

   (g = 10 m/s2) :من اإلاظافت حتى جصل إلى ألازض ؟   علما بأن الىصف آلاخس الكسة 

 

 

  s 3.0 )أ(       

 s 2.0 )ب(

 s 0.83 )جـ(

 s 0.5 )د(

 

ت ملدازها  5-ض ( وكطعت hمع ألافلي ، فىصلت إلى أكص ى ازجفاع )  45oجم إطالق  كرًفت من فىهت مدفع بصاٍو

(. فإذا جم إعادة إطالق اللرًفت مسة أخسي من فىهت هفع اإلادفع بىفع طسعت ؤلاطالق (Xمدي أفلي ملدازه 

ت ملدازها   مع ألافلي ، فإن ملداز أكص ى ازجفاع جصل إليه  واإلادي ألافلي الري جلطعه :  60oبصاٍو

 X، أكبر من   hأكبر من  )أ(       

  X، أكل من   hأكبر من  )ب(

   X، حظاوي   hأكبر من  )جـ(

 X، أكل من  hأكل من  )د(

 

حصال على ،   5mعند قيام طالبين بقياس الزمن الالزم لسقوط كرة نحاسية من أعلى مبنى ارتفاعه 6-س

 . ما رأيك بالنسبة للقراءتين؟ s  (10  )قراءة الثاني :  -s(0.1    )القراءتين التاليتين : قراءة األول : 

 منطقيتان  القراءتان )أ(       

 .الثانية غير منطقية ، و القراءة ألولى منطقية القراءة ا )ب(

 القراءتان غير منطقيتين  )جـ(

 القراءة األولى غير منطقية ، و القراءة الثانية منطقية )د(
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ًخحسكان في    BوA ًمثل الشكل البياوي حغير مىضع عداءًن  7-ض

مضماز مظخليم في هفع الاججاه مع الصمن. فى اللحظت التي 

 :Aمع العداء  Bججاوز فيها العداء 

 

 

 

 

 

 

 

ت الشاحت وطسعت العداء  Bكاهت اشاحت وطسعت العداء  )أ(         Aمظاٍو

 Aأكبر من اشاحت وطسعت العداء  Bكاهت اشاحت وطسعت العداء  )ب(

 Aأصغس من اشاحت وطسعت العداء  Bكاهت اشاحت وطسعت العداء  )جـ(

ت لظسعت العداء  B، بيىما طسعت العداء  Aأكبر من اشاحت العداء  Bكاهت اشاحت العداء  )د(  Aمظاٍو

 

مخحسك  ( الخغير في مىضع جظم 1ًبين الشكل ) 8-ض

(x ( جم زصده كل فترة شمىيت حظاوي )2s  بيىما ،)

الصمن ( لجظم –( مىحنى )الاشاحت 2ًمثل الشكل )

أي العبازاث آلاجيت ًصف حسكت (.  yآخس  )

ا صحيًحا؟
ً
 الجظمين وصف

 

 

 

 الجظمان ًخحسكان بىفع الظسعت. )أ(       

 .(y)( ضعف طسعت الجظم xطسعت الجظم ) )ب(

 .(y)( هصف طسعت الجظم xطسعت الجظم ) )جـ(

 .(y)( زبع طسعت الجظم x)طسعت الجظم  )د(

 

 (1الشكل )

 

 (2الشكل )
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 مظخعيىا بالعالكاث الخاليت: 9-ض

القوة                                                   العجلت   الكتلت 

رتفاعلا     العجلت   الكتلت  طاقت الوضع                                    

 اللىة( والجىل )وحدة كياض طاكت الىضع ( هي :فإن العالكت بين الىيىجن )وحدة كياض 

 الىيىجن = الجىل / اإلاتر )أ(       

 اإلاتر×  الىيىجن = الجىل  )ب(

 الىيىجن = اإلاتر / الجىل  )جـ(

 الىيىجن = الجىل  )د(

 

 ، فخكىن مظاحت اإلاظخطيل = ... m | 0.2   ±  4|  =، وعسضه  m | 0.1    ±   5|   =إذا كان طىل مظخطيل  11-ض

 m2 | 0.3 ±  9|                                                                       )أ(       

 m2 |0.3   ±   20| )ب(

 m2 |    1.4 ±  20| )جـ(

 m2 | 0.5 ±  20| )د(

 

عند  Fبقوة مقدارها   Zعلى الجسم   Kعلى الترتيب . فئذا أثر الجسم   5kg  ، 2kg كتلتيهما    Z   ، Kيبين الشكل  جسمين    11-ض

 مساويت :  Kعلى الجسم   Zتصادمهما.  فتكون القوة التي يؤثر بها الجسم  

 
                 Z                                            K                                                                                

  
 

 F - )أ(       

         F )ب(

   )جـ(

     
  

   )د(

     
  

 

C 

5kg 2kg 
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إلى  C( مع الزمن . فتكون النسبت بين عجلت الحركت للجسم  B   ،  Cالشكل البياني العالقت بين سرعت جسمين )يبين   12-ض

 هي:  Bعجلت الحركت للجسم  

  tan Ø))علًما بأن : ميل الخط املستقيم = 

 2.30 )أ(       

 2.06 )ب(

 0.48 )جـ(

 0.43 )د(
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